Mācību iestādes Kurzemē WiFi lieto bez maksas

Noslēdzies Lattelecom uzsāktais projekts “WiFi skolās”, kura laikā ierīkoti 100
bezmaksas WiFi punkti. Kurzemē WiFi ierīkots vairākās izglītības iestādēs, piemēram,
Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolā, Skrundas profesionālajā
vidusskolā, Brocēnu vidusskolā, Saldus Profesionālajā vidusskolā, Mērsraga vidusskolā
un citur. Tā kā skolu izrādītā interese ir liela, Lattelecom ir nolēmis projektu turpināt
un aicina skolas pieteikties bezmaksas WiFi ierīkošanai. "Lattelecom-free" skolu
projekta unikālo lietotāju skaits mācību iestādēs vietām palielinājies pat vairākas
reizes. Liepājas kompleksajā sporta skolā divu mēnešu laikā kopš ir izvietots WiFi
pieslēgšanās skaits internetam ir dubultojies, savukārt Mērsraga vidusskolā trīs reizes
audzis unikālo lietotāju skaits. Visās projektā iesaistītajās mācību iestādēs unikālo
lietotāju skaits pēc nepilna pusgada lietošanas mēnesī sasniedz vidēji 6000 un
pieslēgšanās skaits mērāms vidēji 65 tūkstošos reižu mēnesī. Liepājas kompleksās
sporta skolas direktors Naums Vorobeičiks izsaka gandarījumu par Lattelecom
projektu, kurā piedalās arī viņa vadītā skola. ”Bezvadu internetu izmanto visi – skolēni,
skolotāji, vecāki, kuri pavada savus bērnus uz nodarbībām, arī pats to lietoju,”
tehnoloģiskos jauninājumus pozitīvi vērtē direktors. ”Galvenā bezvadu interneta
priekšrocība ir informācijas aprites operativitāte. Pateicoties WiFi, sacensību rezultātus
tagad ir iespējams publiskot daudz ātrāk un tie ir pieejami ikvienam online sistēmā. Šis
projekts ir solis uz priekšu pašvaldības mūsdienu tehnoloģiju attīstībā,” saka Liepājas
pilsētas Domes Sporta pārvaldes vadītājs Artis Lagzdiņš. “Esam gandarīti par
veiksmīgo sadarbību gan ar skolām, gan pašvaldībām, kas ir galvenie šī projekta

iniciatori. Droši varam teikt, ka projekts ir pavēris iespēju skolotājiem mācību procesu
padarīt interaktīvu un daudz interesantāku jaunietim, kura ikdienas neatņemama
sastāvdaļa ir tehnoloģijas. Projekts turpinās un esam gatavi šo sadarbību paplašināt, ar
WiFi aprīkojot arī citas skolas, kas izrādīs interesi,” papildina Edgars Strods, Lattelecom
Interneta un balss biznesa daļas direktors. Kā pieslēgties bezmaksas WiFi visā
Latvijā? Patlaban WiFi punktu karte ir pieejama www.WiFi.lv un www.1188.lv, kur
atsevišķi izceltas vietas, kurās internets pieejams par brīvu. Katrs punkts sniedz tādu
interneta ātrumu, kas ļaus lejupielādēt attēlus, fotoattēlus, filmas un citus failus bez
ierobežojumiem. Lai lietotu Lattelecom bezmaksas WiFi interneta publiskās piekļuves
vietās, lietotājam savā viedierīcē jāizvēlas Lattelecom free tīkls un jāatver interneta
pārlūka programma. Pēc mirkļa pārlūkprogrammā atvērsies WiFi mājas lapa ar iespēju
pusstundu lietot internetu bez ierobežojumiem, pirms tam noskatoties 15 sekunžu īsu
informatīvo ziņojumu. Lai atjaunotu interneta piekļuvi, lietotājam būs jāatkārto iepriekš
minētās darbības. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā ikviens var vērsties pie
Lattelecom servisa, sazinoties pa tālruni 177.
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